
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 5240/12 

Ορισμένη: 23.3.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας Covid-

19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση στις 23.3.21. Ο συνήγορος του 

Ενάγοντα με e-mail του προς το Δικαστήριο ζητά την άδεια του Δικαστηρίου 

όπως αποσύρει την αγωγή ανεπιφύλακτα. Ο συνήγορος του Εναγομένου 

συμφωνεί με την πιο πάνω θέση και ζητεί όπως τα έξοδα επιδικαστούν 

υπέρ του Εναγομένου και εναντίον του Ενάγοντα όπως θα υπολογισθούν 

από τον Πρωτοκολλητή. Ενόψει των ανωτέρω, η αγωγή με τον πιο πάνω 

αριθμό αποσύρεται και απορρίπτεται χωρίς επιφύλαξη δικαιωμάτων εκ 

πλευράς Ενάγοντα. Επιδικάζονται υπέρ του Εναγομένου και εναντίον του 

Ενάγοντα τα έξοδα της διαδικασίας όπως αυτά υπολογισθούν από τον 

Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 5542/15 

Ορισμένη: 23.3.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας Covid-

19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Η αγωγή είναι ορισμένη για ακρόαση. Έχει υποβληθεί αίτημα αναβολής εκ 

μέρους των Εναγομένων 1, 3, 4 και 5 λόγω του ότι η υπόθεση συζητείται 

μεταξύ των διαδίκων με σκοπό το συμβιβασμό της και οι διαπραγματεύσεις 

βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Ο συνήγορος του Εναγομένου 2 

επίσης συμφωνεί με τα πιο πάνω, ενώ οι συνήγοροι των Εναγόντων έχουν 

ενημερώσει το Δικαστήριο ότι δεν φέρουν ένσταση στο αίτημα. Ως εκ των 

ανωτέρω, το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Η υπόθεση επαναορίζεται για 

ακρόαση στις 15.6.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

Οι συνήγοροι παρακαλούνται όπως ενημερώσουν το Δικαστήριο από 

προηγουμένως για την έκβαση των προσπαθειών τους.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 
 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 5756/15 

Ορισμένη: 23.3.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας Covid-

19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Η αγωγή έχει οριστεί για ακρόαση από την τέως Διοικητική Πρόεδρο του 

Ε.Δ. Λευκωσίας, κα Λ. Δημητριάδου Ανδρέου, νυν Εφέτη και έχει ανατεθεί 

προσωρινά στο δικό μου ημερολόγιο. Λόγω του ότι το παρόν Δικαστήριο 

ασχολείται με την εκδίκαση πολύ παλαιότερων υποθέσεων, η ακρόαση θα 

αναβληθεί. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 22.6.21 και ώρα 10:30 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 1149/16 

Ορισμένη: 23.3.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας Covid-

19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Η αγωγή είναι ορισμένη για ακρόαση. Οι Εναγόμενοι έχουν αποστείλει e-

mail στο Δικαστήριο σύμφωνα με το οποίο οι πελάτες τους μέσω του 

οικονομικού τους συμβούλου καταβάλλουν προσπάθειες εξώδικης 

διευθέτησης της αγωγής και έχουν ήδη αποστείλει αίτημα προς την Altamira 

το οποίο εξετάζεται. Οι δικηγοροι της Ενάγουσας έχουν επίσης αποστείλει 

e-mail στο Δικαστήριο με το οποίο επιβεβαιώνουν τα όσα αναφέρουν οι 

Εναγόμενοι. Δηλώνουν ότι δεν έχουν ένσταση στο αίτημα αναβολής και δεν 

ζητούν έξοδα. Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Αναβάλλεται για ακρόαση 

στις 24.6.21 και ώρα 10:30 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 3130/17 

Ορισμένη: 23.3.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας Covid-

19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Οι οδηγίες του Δικαστηρίου ήταν όπως καταχωρηθεί οποιαδήποτε τυχόν 

αίτηση στις 16.3.21 και να οριστεί με δικές μου οδηγίες στις 23.3.21. Στο 

φάκελο δεν εκκρεμεί καταχώρηση οποιασδήποτε αίτησης και απ’ ό,τι έχω 

ενημερωθεί από το Πρωτοκολλητείο ούτε και στο Πρωτοκολλητείο εκκρεμεί 

οτιδήποτε σχετικά. Ενόψει των ανωτέρω, παρέχεται χρόνος 15 ημερών από 

σήμερα όπως οι Ενάγοντες καταχωρήσουν οποιαδήποτε τυχόν αίτηση σε 

σχέση με τη διαδικασία η οποία να οριστεί με δικές μου οδηγίες στις 7.4.21. 

Την ίδια μέρα ορίζεται για οδηγίες η αγωγή. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 252/20 

Ορισμένη: 23.3.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας Covid-

19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Στις 19.3.21 έχει καταχωρηθεί η ένσταση εκ πλευράς των Καθ’ ων η 

Αίτηση. Η συνήγορος του Αιτητή με e-mail της αναφέρει ότι δεν έχει ακόμα 

λάβει την ένσταση των Καθ’ ων η Αίτηση και ζητά λίγες μέρες προκειμένου 

να διαβάσει την ένσταση και να θέσει τυχόν ενώπιον του Δικαστηρίου 

οποιαδήποτε διαδικαστικά διαβήματα θα πρέπει να ληφθούν πριν τον 

ορισμό της αίτησης για ακρόαση. Ως εκ των ανωτέρω, η αίτηση παραμένει 

για οδηγίες στις 8.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. για να τεθεί ενώπιον του 

Δικαστηρίου και από τους δύο συνηγόρους η θέση τους κατά πόσο η 

αίτηση είναι έτοιμη να ακουστεί για ακρόαση ή θα μεσολαβήσουν τυχόν 

οποιαδήποτε άλλα διαδικαστικά διαβήματα. Έξοδα στην πορεία της 

αίτησης.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 


